
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Kendelser: 

Deklarationer: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I  dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne
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Aar 1921 den 26. August Em. Kl. 2 holdt Frederiksborg Amts
Naturfredningsnævn Møde i Hungsted, hvor da foretages:

Spørgsmaal om Ændringer i de ved Fredningsnævnets Foranstalt-
ning lagte Servituter paa ~atr. Nr. 3g Rungsted By, tidligere
tilhørende Fugmann.
Formanden bemærkede, at Mødet er foranlediget ved, at Gros-

serer cand. jur. ~oul Jacobsen af København har afkøbt Restauratør
Fugmann et Areal af c. 60000Alen af Uatr. Nr. 3g Rungsted, og nu
ønsker at forene dette Areal med den tilstødende Parcel, som han har
købt af Generalkonsul Gluckstadt.

Naturfredningsnævnets samtlige Medlemmer mødte.
Endvidere var mødt Formanden for Hørsholm Sogneraad Hr. Bornø

og Grosserer cand. jur. Jacobsen og llledham Overretssagfører Ahnfelt
Rønne. For Restauratør Fugmann mødte Overretssagfører Repsdorph.

Forholdene toges i øjesyn og Sagen drøftedes.
Der fremlagdes Udskrifter af de d. 16. Maj og den 23. August

1918 med ~ugmann afsluttede Forlig.
Der opnaaedes Enighed om, at af disse Forlig bibeholdes kun

Bestemmelsen om Fredningen af de 2 Kæmpehøje, og deres Bevarelse i ua~
vidt mulig uforandret Tilstand om, at der skal være en Sti af 2 m
Bredde langs Clo~ttas Ejendom fra Drejersvej til den nuværende Sti,
der udmunder i Bolbrovejen, hvilken Sti anlægges af Grundens Ejer,
men vedligeholdes af Hørsholm Kommune. - Derimod vil det Være tilladt
at nedlægge Stien langs 'foldforvalterens Ejendoms Nordside og dens
Fortsættelse til den nye Sti langs Skellet til Clo~ttas Ejendom, saa-
ledes som i ~orliget af 23. August 1918 bestemt. Den i Forliget af
23. August 1918 fqstsatte Begrænsning af Retten til Beplantning af
Højde over l m bortfalder ligesom Forpligtelse til at fjerne Bevoks-
ning m.m. Den nye Sti anlægges i den foreskrevne Bredde efter Af-
tale med Sogneraadet. - Den nye Sti anlægges senest inden l. Maj
1924.

Hørsholm Sogneraad ved Formanden erklærede, at Stien, som fra

B
es
te
m
m
el
se
r

B213360
Linje  



Drejersvej fører tværs over Arealet i Retning nord til syd, skal blive
som den nu er i lige Linie til Nordgrænsen af Toldforvalterens
Ejendom, hvorfra den føres mod øst til Hegnet om Ewaldshøj. - Hørsholm
Sogneraa~ tilsiger derhos, at det vil anbefale, at dette Stykke Sti
nedlægges, forudsat at Private ikke kan godtgøre Ret til 3tien, saa-
frerut det ved tinglæst Deklaration sikres, at der ikke finder neb~
se Sted af det lille Areal, som ligger imellem Vejen til Jernbane' I

ftionen og Kæmpehøjene Syd for disse.
Grosserer Jacobsen erklærede, at han, saafremt han køber i ,

~~i I I• Iresterende Del af ~'ugmanns Ejendom, vil indgaa paa den anførte Ind·~ i:

skrænkning i Hetten til Bebyggelse ud til Vej en til Jernbanen, og r·', i:,
" I:~ ti:'han vil indgaa paa at hegne Kæmpehøjene ud mod den offentlige Vej ~ ,

~et Hegn af lignende Udseende som det Hegn, der er sat af Sogneraad
om Ewaldshøj, dog behøver Hegnet først at v~re opsat til l. Maj 19

30gneraadet erklærede, at saafremt Stien mellem Ewaldshøj
Toldforvalterboligen nedlægges, vil dette Areal blive inddraget un!'

Ewaldshøj. Sogneraadet har intet at erindre imod, at Grosserer

Mødet sluttet.
Jacobsen sætter Laage ind fra sin Ejendom til Stien paa Ewaldshøj.

Jacobæus Poul Scheel J.J.Bjellekjær J. Bornø
H. Repsdorph Poul Jacobsen ø. Ahnfelt-Rønne
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Aar 1918, den 23. AUGUst Middag Kl. 12 samledes Nc·vnet paany i
Rungsted Kro til Fortsættelse :.ifden d. lG. Maj d.A. afholdte Frednin8~J··
forretning angaaendEi

forHkellige :B'redningsforanstaltnint;er ved Hungsted.
Foruden Fonnanden mødte det amtsvulgte Medlem Direktør Jom3tHl-

Bjellekjær oe; det sognekommunale hedlem Apothekcr Scheel, HørshoJ.lIl.
For Landsfredningsudvalget mødte ?rofessor Karl LarS811 og Over-

retssagfører Ahlefeldt Laurvigen.
Foretaget blev:
Fortsættelse af Sagen om Fredning af 2 Kæmpehøje bug BWH.ldGvej Mate.Nr.
3g Rungsted BJ.

Ejeren Restauratør Fugmann mødte oG udtulte, at hEtnme(jet maatte
ønslce, at den ved Forliget d. 16. Maj d.A. afsluttede Overen::;kolllstamdr:ls

I

saaledes, at den offentJige Sti Vest for Ewaldshøj fortsættes lc.mgs Ske 1.- I

let til Generalkonsul GI~ckstadts Ejendom ved denneG veutlige Grænse til.
den private Vej "Dreyersvej", hvor Stien førelJ lige vestpaa lungs det

,,..-,sydlige Skel af ConsuJ Clo~ttaB :Ejendom til den nuværende Sti Ost for
den nordligste Kæmpehøj, hvorfra Stien føres til BOlbrovejen.

Nævnet havde intet at erindre imod den foreslaaede :lindring,new.r
Fugmann vilde indeaa pua at fjerne den Bevoksning, Eom nu .findes ved
Foden af Kæmpehøjene ( den nordligste) og langs den nuværende Sti langs
Stien ved Skellet til Strandkontrollørens :Ejendom. Naar denne l!'orandrin,!:
foretages, mDa Stien langs Strandkontrollørens nordlige Skel og }<'ortsæt·-
telsen øst for Kæmpehøjene til det Sted, hvor den nye Sti langs Cloetta,3
Skel udmunder i den nuværende Sti, nedlæeges.
Fan Hr. Fugmanns Grund imellem Gluckstadts ~jendom til Strandvejen og
Stien ~st t'orK.æmpehøjene maa ikke pluntes Buske eller Træer over l m.
Højde.

Hr. Fugmann indgik paa de fastsatte Betingelser, der tiltraadtes
af Landfredningsudvalgets Repræsentanter.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Extrakt-Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Natur.fredningHnmvnet for Frederiksborg Amt, d. 28. August 191B.

Jacobæus.
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Afskriftens Rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt, d. 15. Maj 1944.
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F 'llandlinusprotokollen for }'redninssnævuet for Prederiksborg h.mtsruc~<lGlcredt.
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Aar 1918 elen 16. libj Y.1. 12 møllLe .'!8:Lurfredningsil1c:...viI8t :t'or

ll'rederiln;bor~ AwL paa l-uclello"Lellet i ](uni..',~,te<l, hvor du .r(,l'eto~\es:

stal tnin::;er i Henholtl til llaLud'rcdll1ngfJ

loven meL!liensyn til for'-.ilcellige ..:'cn'llold

valGet ur 1914" •

............. ............

Dy.
Efter ilt i!'ol'holrlene var Lai..\ot i I.;jesyn af 1'Ju.vnct, l.'orllUncJl::d

_. o r l i ,;

G-nmde paD., at de 2 ,~~lJll1eltøje fredes, YldJll1,; selve IIøj0nc l'ec;net mo J

J~rJ, saale,lcs ...:t J.et 8.juligste vo<1 1:lujen:; F'ou :...:t"aellde store ij('~\etr l:

1l10uregnes o:; moJ lloru L1l -1';11 nnv·~relJde .,;Li lio-cJ fol' l!øjene, s-:a at

plantet, sCluvi,it muliGt i sin nnvlIJrcJJJe .)lcilck.:.:lse og sU:..llelLs, at,.
de 'uestl:iDdig sLal holdes Lilpluntede. jer ~:iveu Almen!leden AU....;~llg;i:

a"L passe, e 0C; opholde ,;ig paa en .:iLi, Lior f'r<.t en offentliG :Hi fra

Run{',sted-IIul'uholmvaj':ln 1'ører velJtlig 0111 8wald::':l1øj, føre", villerc mod

'/est i ret Vinkel langs ll~Jnet veJ .J:01uel,edet og derfru bagom Kampe..

lløjene til Vullel'od-Vejen. b'ra det nordvestlige Hjørne af foldstedt!t~

Stakit benyttes den nuvtLrende Sti, sauledes som den nu forefindes,

men Ejeren af Grunden har Het til ut LJ;glje Stien n(;..1"Ine1'eved .;kel1e1;

paa dette J Lylcke , om han ørmlcer det, uog paS, eben l3ekostninf~. .:3tiell

vedliljeholc.les c,f 1I0rs,..hollll Y.:OtJllUUne oi~ !:ital lmve en Bredd af 2 lll.

D(;n maa kun \)cny'ttes uf l]uaellJe 06 llet er Jo/.)neraa<1et till adL at cm-o

Vl'inge Bwnlte ved .~ti~)ll. ,\11e øvriGe ,~tie1' paa oG ved JIøj...::ne kun ned-
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Forliget opl~8t og ~odkendt.

c o Ahlefeld t-Luurvi;'jen

.'uul :jcbeel

'l'l! o l!'uglllann

J acolJtLU~

Jensen-Ojellekj~r
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